
Menighedsrådsmøde den 14/11 2019 

Tilstede Mai-Britt, Verner, Bente, Dorthe, Anne Marie, Rolf og Flemming. Afbud fra Else. Referent Åse 

 

Vi har ca. 320 000 kr. tilbage på vores budget i år, hvoraf at der vil gå ca. 100.000 kr. til ændring af sideskibet. 

Nørrebro kommer på besøg i næste weekend fra den 22/11 til den 24/11. 

Døren i præstegården forventes at blive sat i inden jul. 

Der afventes en tilbagemelding til Flemming, af en fagkyndig vedrørende genvækst i præstegården. 

Kirsten Sønderby er kontaktet vedrørende, at der forekommer vandindtrængning på sydøst gavl ved muren. Flemming 

har taget kontakt til arkitekt Vagn Kristensen. Arbejdet med at reparere muren vil tage en uge. 

Det med hvad det skal koste, at der kommer blomster på kirkegården, samt prisen herfor oplyses i kirkebladet, når 

Else har lavet et udkast/forslag til dette. 

Det skal endelig klarlægges hvem der kontakter det firma, som skal sørge for snerydningen. Rolf kontakter Else og 

taler med hende om dette. 

Vi forholder os til det praktiske vedrørende Elses sygemelding. 

Feldsted kirke vil gerne være os behjælpelige med praktiske ting, dog ikke snerydning. 

På det område der er lagt knust granit, har bevirket at regnvandet ikke skyllet stenmelen væk. 

Vi anskaffer de alterlys, som har oileindsats. Else må gerne anskaffe dem.  

Rolf undersøger hvad det vil koste, at køber nye udendørs lamper til langs stien.  

Rolf taler med Else, om hun vil sørge for at købe nyt legetøj til legetaskerne.  

Rolf taler også med Else om rensning af tagrenderne, om evt. at købe et ekstra tilbehør til stigen. 

Rolf forholder sig til de nye kirkegårdstakster. 

Vi får taget endelig stilling til stryning af lindetræerne til mødet i januar. 

Der er borgermøde den 21 november og Basar den 24 november.  

Den 29 november er der adventsmøde. Verner har sørget for transport og der serveres kaffe på skolen bagefter. 

Sundeved sørger for lagkage og kløben. Anne Marie sørger for kaffen. Verner taler med Kaj på skolen angående 

opsætning af borde og stole.  

Der er julefrokost den 1. december og det er kun for de ansatte. Bente bestiller julefrokosten. 

Der er julekoncert med Rytmebaks den 12 december fra kl. 19.00 til 20.30. 

Der er Liturgivisitats den 11. januar. 

Vi taler om nytårsgudstjensten på næste møde. 

Næste møde er den 5. december. 

Datoerne får næste års menighedsrådsmøder er; den 15/1, 24/2, 25/3 kl. 16.30 og den 16/4. 

Der er genvalg til posterne: Anne Marie er formand, næstformand er Verner, bygningssagkyndig er Flemming, 

kontaktperson og kasserer er Bente og Kirkegårdsværge er Rolf. 


